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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0553/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Krystyna 
Kowalska, par to, ka Polijas iestādes pārkāpj Padomes Direktīvu 96/62/EK par 
apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību un 1999. gada 22. aprīļa 
Padomes Direktīvu 99/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa 
dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka daudzi Varšavas iedzīvotāji ir pakļauti gaisa 
piesārņojuma koncentrācijai, kas pārsniedz atļautās robežvērtības un jo īpaši daļiņām, kas ir 
mazākas par 10 μ m (PM 10s). Tāpēc viņa uzskata, ka tādējādi Polijas varas iestādes, 
piemēram, Varšavas municipālās iestādes un Mazoveckas reģionālās iestādes ir atbildīgas par 
Padomes Direktīvas 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu un pārvaldību un 
1999. gada 22. aprīļa Padomes Direktīvas 99/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra 
dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā 
gaisā nopietniem pārkāpumiem un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka gaisa piesārņojuma koncentrācija Varšavas 
aglomerācijā pārsniedz atļautās robežvērtības daļiņām PM 10. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka Polijas varas iestādes, piemēram, Varšavas municipālās iestādes un Mazoveckas 
reģionālās iestādes ir atbildīgas par Padomes Direktīvas 96/62/EK par apkārtējā gaisa 
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kvalitātes novērtējumu un pārvaldību1 un Padomes Direktīvas 1999/30/EK par robežvērtību 
noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina 
koncentrācijai apkārtējā gaisā2 nopietniem pārkāpumiem un aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties.

Galvenie noteikumi par gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību ir noteikti pamatdirektīvā 
96/62/EK, bet citi konkrēti noteikumi par noteiktiem piesārņotāju veidiem, tostarp PM 10
daļiņām ir noteikti pirmajā atvasinātajā Direktīvā 1999/30/EK. Saskaņā ar iepriekšminēto 
direktīvu robežvērtības PM 10 daļiņām ir obligātas kopš 2005. gada 1. janvāra.

Komisija ir saņēmusi oficiālus novērtējuma datus no Polijas un  PM 10 daļiņu pārsniegums 
Varšavas aglomerācijā ir jau apstiprināts. Nav nekādu būtisku izmaiņu pārsniegumu skaita 
ziņā un vidējo līmeņu ziņā 2005. un 2006. gadā. Polijas varas iestādes ir sagatavojušas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas plānu un darījušas zināmu šo plānu Komisijai. Lemt par plānā 
iekļaujamiem pasākumiem ir dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā. Saskaņā ar 
Direktīvas 96/62/EK 8. un 11. pantu Komisiju informē par plānu un programmu īstenošanu un 
tā regulāri pārbauda sasniegto. Tomēr Komisija nav pilnvarota pieprasīt, lai šo plānu ietvaros 
tiktu veikti konkrēti piesārņojuma mazināšanas pasākumi.

Attiecībā uz  PM 10 robežvērtību pārkāpšanu, Komisija pagājušā gada oktobrī pieprasīja 
attiecīgām dalībvalstīm iesniegt plašāku un detalizētāku informāciju par to, kādi pasākumi 
dalībvalstīs tiek veikti, lai sasniegtu šo robežvērtību ievērošanu.
Patlaban notiek atbilžu uz šīm vēstulēm tehniskais novērtējums, tostarp Polijas atbildes 
novērtējums, kas tika saņemts šī gada 17. janvārī. Pamatojoties uz šo analīzi Komisija nolems 
par turpmāko nepieciešamo rīcību. Šajā lēmumā tiks ņemta vērā arī jaunā Direktīva par 
apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, par kuru Parlaments balsoja 2007. gada 
decembrī.

Secinājumi

Tas ir dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā lemt par pasākumiem, lai mazinātu gaisa 
piesārņojumu, kad tas nepieciešams. Komisija regulāri pārbauda plānu un programmu 
īstenošanu, izskatot sasniegto, kā arī pārbaudot tendences saistībā ar gaisa piesārņojumu.

Attiecībā uz robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvā 1999/30/EK, Komisija atzīmē, ka 
Varšavas aglomerācijā PM 10 robežvērtības tika pārsniegtas 2005. un 2006. gadā. Patlaban 
Komisija novērtē Polijas sniegto informāciju attiecībā uz PM 10 robežvērtību pārsniegšanu. 
Pamatojoties uz šo novērtējumu un jaunās gaisa kvalitātes Direktīvas noteikumiem, Komisija 
lems par atbilstīgu rīcību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Ikgadējais gaisa kvalitātes ziņojums par 2007. gadu, ko 2008. gada septembrī iesniedza 
Polijas varas iestādes, apstiprināja, ka dienas un gada PM10 robežvērtības gaisa kvalitātes 
zonā nepārtraukti tiek pārsniegtas, aptverot Varšavas aglomerāciju. Turklāt NO2 koncentrācija 

                                               
1 OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.
2 OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp.
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ir pārsniegusi gada robežvērtību — 40 mikrogramus/m3 par 50 %. Tādēļ ir maz ticams, ka 
robežvērtība tiks ievērota, kad tā stāsies spēkā 2010. gadā. 

Kopš 2005. gada, kad stājās spēkā šīs robežvērtības, vairākām dalībvalstīm, tostarp Polijai, ir 
bijušas grūtības sasniegt atbilstīgu PM10 robežvērtību emisijām. Jaunā Direktīva 2008/50/EK1

par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai sniedz dalībvalstīm iespēju ziņot par 
atkāpi no pienākuma piemērot šīs robežvērtības līdz 2011. gada jūnijam, ja izpildīti konkrēti 
nosacījumi. Līdzīga iespēja ir pieļaujama attiecībā uz NO2 un benzolu. Robežvērtību 
piemērošana šiem piesārņotājiem var tikt atlikta maksimāli uz pieciem gadiem, līdz 
2015. gadam. 

2008. gada 12. novembrī Polija iesniedza ziņojumu, aptverot vairākas gaisa kvalitātes zonas 
ar pārsniegtajām PM10 robežvērtībām. Varšavas aglomerācija ir iekļauta ziņojumā un 
Komisija pašlaik lūdz pagarināt termiņu, lai sasniegtu PM10 un NO2 robežvērtības. Komisijai 
deviņu mēnešu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jānovērtē, vai nosacījumi 
atbrīvojumam ir izpildīti. Noteiktajā laikā Komisija ir iecerējusi pieņemt lēmumu, izvirzīt vai 
neizvirzīt iebildumus par paziņoto atbrīvojumu. Ziņojuma novērtēšana ļaus Komisijai 
padziļināti izpētīt, kā gaisa kvalitāte tiek pārvaldīta katrā noteiktajā zonā. 

Komisija atgādina, ka vides aizsardzība krimināllikuma ietvaros ir reglamentēta 
Direktīvā 2008/99/EK2. Direktīva, kuru nepieciešams transponēt vēlākais līdz 2010. gada 
26. decembrim, prasa dalībvalstīm kriminalizēt sarakstu ar nopietniem vides pārkāpumiem, lai 
varētu noteikt atrunātas, proporcionālas un efektīvas kriminālsankcijas. Šī direktīva attiecas 
uz bezdarbību, kā arī pozitīviem pārkāpumiem, tā nav adresēta valsts varas iestādēm, bet gan 
juridiskām personām, kas ir atbildīgas par pārkāpumiem.”

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/99/EK par vides 

krimināltiesisko aizsardzību, OV L 328, 6.12.2008., 28.-37. lpp.


